
 
 

         
 

               
 
 

 
Verslag SD van vrijdag 05 dec. 2014: 

 
Vacatures:  
Starters: geen. 
Interimlijst Stoppers : 4  
Overzicht vacatures: zie achterzijde. 
 

ADV bij hospitalisatie: Voorstellen werden verder besproken maar er is nog niets finaal beslist. 
 

Verschuiven van shiften: Wordt verder behandeld datum nog te bepalen. 
 

Uitbreiding lijst tijdskrediet 50-54jaar landingsbaan:  
De SD-afv vroeg vorige week, naar aanleiding van de wachtlijst die is ontstaan nadat de regeringsakkoorden 
hieromtrent bekend werden gemaakt, om deze lijst uit te breiden om nog tegemoet te komen aan de vele 
aanvragen die er momenteel zijn. Directie gaat hiermee niet akkoord, maar zullen voor de bedienden eenmalig 
van de regel afwijken daar er nog plaatsen open staan in wachtlijst. De directie wil voor deze maand alleen 
een uitzondering maken indien men de aanvraag doet voor 15 december kunnen de aanvragers nog deze 
maand instappen, idem voor 55+ arbeiders en bedienden (hiervoor is geen wachtlijst). 
 

Werkgroep cafetaria: 
Kris De Schepper, voorzitter van de werkgroep, verontschuldigd zich voor zijn afwezigheid omwille van een 
aantal bezoeken (Bayer – EHST audit) Hij geeft een toelichting over werking van de werkgroep. Deze zal 
vanaf volgend jaar elke maand terug samenkomen om klachten beter te kunnen opvolgen. Dominique De 
Vlieghe (JCI) zal mee de meetings opvolgen.  
Wij stellen voor om een lijst aan te leggen wanneer er te weinig schotels/gerechten aanwezig zijn, wanneer 
hiervoor gebeld wordt en de opvolging van de vraag. 
Kris zegt tevens dat een aantal toestellen zullen vervangen worden (koelkast, saladbar, bain-marie’s ) 
Wij doen opmerken dat de medewerkers die in de late shift het avondmaal gebruiken,veelvuldig het slachtoffer 
zijn van dringend WC-bezoek (!?) 
 

Bayer-deal: 
Daar een groot aantal medewerkers zich ongerust maken n.a.v. bepaalde welomschreven geruchten, vragen 
wij naar de stand van zaken. De directie zegt hiervan nog niet geheel op de hoogte te zijn. 
Communicatie volgt. 
  

Premie kaders: 
Wij vernemen dat het kaderpersoneel een forfataire onkostenvergoeding zouden krijgen om kosten die thuis 
gemaakt worden m.b.t. het werk, e.a.. 
De directie zegt dat deze al langer bestaat maar dat deze onlangs werd aangepast ingevolge de CAO, meer 
bepaald om de maaltijdcheque die medewerkers ontvangen, te compenseren. De maaltijdcheque van kaders 
zit reeds aan het (fiscaal)plafond en dit CAO voordeel zou op deze manier gecompenseerd worden.  
 
Provinciale staking Sentipharm op 8/12/2014: De SD-afv. laat weten aan de directie dat een aantal 
militanten, werkzaam binnen MSD, solidair zullen staken met de provinciale (Vlaams Brabant) stakingsdag op 
8/12/2014. De vakbonden willen de oud-collega’s hiermee ook een hart onder de riem steken vanwege het 
zware besparingsprogramma opgelegd door de directie van Sentipharm/DHL. 
 
 
 



Kerstmenu Hulshout: 
Hiervoor zal een aparte regeling getroffen worden. Wordt besproken. 
 

Eindejaarspremie op ploegenarbeid: De eindejaarspremie op de ploegenarbeid zal deze maand 
gestort worden. 
 

  

Vacatures: 

 

 

 Werkloosheid  

- schoolverlater zonder diploma onder 20j : geen recht op inschakelingsvergoeding  

- leeftijdsgrens van 30 naar 25 om recht te kunnen hebben  

- Afschaffing ancienniteitstoeslag oudere werkloze - in toekomst  

- Strengere sancties RVA  

- beschikbaarheid van 60 naar 65  

- invoering gemeenschapsprestaties  

- basis voor uitkering : referteperiode 12 maand ipv laatste 4 w  

- inkomensgarantie periode halveren  

- versnelling degressiviteit  

- landurige werklozen : middelentoets  

- tijdelijke werkloosheid : 70 naar 65 %, beperking aantal dagen (per werkgever ?)  

De medewerkers , dewelke nog rekeningen hebben liggen van MSD producten, zullen zo snel 

mogelijk een onkostennota indienen. 

LBC – ACV 


